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Verksamhetsplanen utgör basen för den operativa verksamheten för Friluftsfrämjandet i Ronneby, och 

beskriver våra övergripande syften med verksamheten, mål och aktiviteter för 2020, samt leder mot 

vår vision i enlighet med strategi 2022. Vår verksamhetsplan är en del av hela Friluftsfrämjandets 

planering för 2020 och mot våra gemensamma mål för 2022.  

I tillägg till verksamhetsplanen finns en budget som är en ekonomisk beskrivning av verksamheten 

och beskriver vilka ekonomiska resurser som finns, hur dessa prioriteras/används och vilka ramar vi 

satt för vår ekonomi.  
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VÅRT BIDRAG TILL ETT BÄTTRE SVERIGE  

 Vi utgår från några av vår tids största samhällsutmaningar. 

 Vi möter genom vår ideella kraft som finns i hela Sverige. 

 Vi inspirerar, leder och stöttar varandra mot ett hållbart friluftsliv för alla 

 Verksamheten bedrivs främst i våra lokalavdelningar. 

 Vi verkar mot gemensamma mål (fler ledare, fler aktiviteter, fler medlemmar) vilket leder till folkhälsa 

och livsglädje.  

Det är så Friluftsfrämjandet bidrar till ett bättre Sverige.   
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FRILUFTSFRÄMJANDETS STRATEGI 2022 

Friluftsfrämjandet strävar efter att bidra till folkhälsa och livsglädje för alla och på så sätt vill vi vara med och 

bidra till ett bättre Sverige. Vi är en ideell organisation som verkar främst genom ledarledda aktiviteter inom 

friluftsliv. Vi välkomnar också det spontana friluftslivet och vill vara en källa för inspiration, nätverk, kunskap 

och möjligheter för friluftsliv i alla former.  

Vid Riksstämman 2018 beslutades ett nytt Strategidokument (Strategi 2022: 

https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/4.-dokumentbank/stammohandlingar/2018-beslut-

riksstamma/strategi-2022.pdf) 

Denna strategi kopplar till FN:s globala hållbarhetsmål: http://www.globalamalen.se och till de friluftspolitiska 

målen: http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen och sammanfattas så här: 

 

FRILUFTSFRÄMJANDETS NATIONELLA MÅL 2022 

ANTAL LEDARE 

Fler ledare kan leda fler 

deltagare och fler aktiviteter 

11 000 ledarkompetenser 

ANTAL AKTIVITETSTIMMAR  

Fler aktivitetstimmar leder till 

folkhälsa 

12,5 miljoner aktivitetstimmar 

 

ANTAL MEDLEMMAR 

Fler medlemmar leder till 

folkhälsa och livsglädje, samt 

ger oss en starkare röst 

125 000 medlemmar  

 

Som stöd till de övergripande målen finns också mål för Varumärkeskännedom, Attraktivitet, Insamlade 

medel, samt Omsättning.  

https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/4.-dokumentbank/stammohandlingar/2018-beslut-riksstamma/strategi-2022.pdf
https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/4.-dokumentbank/stammohandlingar/2018-beslut-riksstamma/strategi-2022.pdf
http://www.globalamalen.se/
http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen
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FRILUFTSFRÄMJANDETS VERKSAMHETSFOKUS 2020 

Våra verksamhetsfokus är områden som vi ser att vi behöver lägga extra kraft på under verksamhetsåret. När 

hela Friluftsfrämjandet fokuserar på samma fokusområden skapar vi tillsammans en större kraft för förbättring, 

en större kraft för att nå fler som kan få uppleva friluftslivets positiva effekter. Våra verksamhetsfokus för 

2020:  

 Fokusera på att öka och förenkla användandet av Äventyrshanteraren genom hela organisationen 

 Stärka förutsättningarna för våra Ledare och vår ledartillväxt, genom Friluftsakademin, kursledare, 

ledarrekrytering, ledarvård, projekt mm 

 Utveckla vårt arbete med Tillgänglig friluftsmiljö, genom att öka kunskap och kommunikation kring 

Allemansrätten 

 Genomlysa våra Verksamhetsgrenar, med fokus på efterfrågade aktiviteter och  

För Ronneby Lokalavdelning innebär det att vi säkrar vår befintliga verksamhet: 

 Barnverksamhet i Knytte- Mulle-Strövare- och Lufsargrupperna samt Barnskridskoskola 

 Kajak 

 Långfärdsskridsko 

 Tipsrundan ”Hultalunken”  

 Vandring på Blekingeleden 

 Skidor och arbetsvandringar kring Gammalstorp 

 Samarbete med kommunen och Region Blekinge 

Vi har även som målsättning att på sikt få igång MTB-verksamhet i lokalavdelningen och rekrytering av ledare 

för detta pågår. 

VARUMÄRKET FRILUFTSFRÄMJANDET  

Vårt varumärke handlar om hur vi uppfattas. Det är den samlade bilden av Friluftsfrämjandet och ett arbete 

som vi alla är med och bidrar till genom hur vi ser ut, hur vi bemöter varandra och den känsla som vi lämnar 

kvar efter det att någon varit i kontakt med oss. Ett känt och uppskattat varumärke gör att vi enklare kan 

arbeta för vårt ändamål.  

Friluftsfrämjandets varumärkesarbete baseras på vår varumärkesplattform – Blå boken och den grafiska 

profilen: http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/marknadsforing/grafiska-

manualen--riktlinjer-for-varumarket/ 

… och på vårt ledarskap och på våra värderingar.: https://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--

materialbank/dokumentbank/styrdokument/ 

 Bilden av friluftsfrämjandet i Ronneby LA bärs upp av våra aktiviteter och av oss som sakar dem och 

deltar, samt kommunikation i våra egna kanaler: 

 friluftsfrämjandet.se – lokalavdelningens hemsida 

 friluftsfrämjandet.se – lokalavdelningens del i äventyrshanteraren, exempelvis aktuellt inför 

vandringar m.m. 

 Egen sida på Facebook.se 

 Eget konto på Instagram 

 Vi gör människor uppmärksamma på våra aktiviteter genom att använda beachflaggor. 

 Vi följer Friluftsfrämjandets grafiska profil på trycksaker, kläder och i sociala media 

http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/marknadsforing/grafiska-manualen--riktlinjer-for-varumarket/
http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/marknadsforing/grafiska-manualen--riktlinjer-for-varumarket/
https://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/dokumentbank/styrdokument/
https://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/dokumentbank/styrdokument/
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 Implementera process för utdrag ur belastningsregistret 

 Prata om värdegrund kopplat till trakasserier 

 Prata om trygg och säker upplevelse kopplat till säkerhetsplan 

ETT HÅLLBART FRILUFTSFRÄMJANDET 

Att vara aktiva i övergången till ett hållbart samhälle är en självklarhet för Friluftsfrämjandet. Vi ska sträva efter 

att vara en hållbar organisation. Vi är övertygade om att vårt hållbarhetsarbete är en förutsättning för att verka 

för vårt ändamål.    

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor är de frågor där vi genom vår verksamhet kan maximera vår positiva påverkan 

eller minimera vår negativa inverkan. Vår utgångspunkt grundar sig på FN:s globala hållbarhetsmål.  

Friluftsfrämjandets hållbarhetsplattform beskrivs i sin helhet i Strategi 2022: 

https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/4.-dokumentbank/stammohandlingar/2018-beslut-

riksstamma/strategi-2022.pdf  

För att kunna följa hur vi bidrar mot ett mer hållbart samhälle så har vi delat upp våra viktigaste 

hållbarhetsfrågor i fyra långsiktiga fokusområden som är ett förtydligande och en fortsättning på det 

hållbarhetsarbete som Friluftsfrämjandet arbetat med under lång tid. Våra långsiktiga fokusområden:  

1. Att göra friluftslivet tillgängligt för alla 

2. Att säkerställa en tillgänglig friluftsmiljö i hela Sverige 

3. Att minska inverkan på ekosystem och klimat och bidra till den biologiska mångfalden 

4. Att främja demokrati och samarbete 

För oss i Ronneby LA innebär det:  

 Barngrupperna arbetar med hållbarhet för framtiden och med säkerhetsfrågor. 

 Vi deltar i kommunens och länets arbete kring miljöfrågor, t.ex strandstädning. 

 Vi arbetar konkret med att städa lederna kring Gammalstorp 

 Vi vänder oss till många målgrupper, gamla, unga, kvinnor, män och till människor med olika god fysisk 

förmåga. 

 Vi samåker till våra aktiviteter 

 Vi samarbetar med kommunen, Region Blekinge, Skogsstyrelsen, Studiefrämjandet, Röda korset, 

Svenska Naturskyddsföreningen, och Fredriksbergs BK 

 

  

https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/4.-dokumentbank/stammohandlingar/2018-beslut-riksstamma/strategi-2022.pdf
https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/4.-dokumentbank/stammohandlingar/2018-beslut-riksstamma/strategi-2022.pdf
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Detta är våra viktigaste aktiviteter/händelser under det kommande året  

 Barnskridskoskola 

 Barngrupperna samlas 5-7 gånger per termin 

 Kajakpaddlarna träffas varje torsdag från början av maj till slutet av september 

 Långfärdskridskoåkningen pågår från slutet av november till slutet av februari på bandybanan. Under 

vinterhalvåret så fort det finns naturis ordnas turer. 

 Studiecirkel för skridsko organiseras under vintern 

 Hultalunken 

VERKSAMHET OCH AKTIVITETER  

Inom Friluftsfrämjandet i Ronneby verkar vi för att så många som möjligt ska komma ut på friluftsaktiviteter 

med målet att nå många kommuninvånare. Det gör vi genom att arrangera många aktiviteter vid många 

tillfällen. 

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR VERKSAMHET OCH AKTIVITETER 

 Genomföra 4500 friluftstimmar under 2020 (2019, 3840)– fler aktiviteter leder till folkhälsa och 

livsglädje 

 Under 2020 kommer vi att ha 50 st. äventyr i Äventyrshanteraren 

För att lyckas uppnå dessa mål behöver vi kommunicera våra aktiviteter: 

 Samtliga äventyr vi gör finns i äventyrshanteraren 

 Våra äventyr från äventyrshanteraren läggs upp på vår lokala facebook-sida, i marknadsföringssyfte 

innan genomförande 

 Eget nyhetsbrev och utskick 

 Bjuda in lokal press till aktiviteter eller nyheter 

 Instagram 
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VÅRA LEDARE 

Inom Friluftsfrämjandet vet vi att våra ledare är vår viktigaste tillgång. Under 2020 kommer vi att fortsätta att 

rekrytera, aktivera och utveckla nya och befintliga ledare och satsa på kommunikation, stöd, utbildning och 

ledarvård.  

Inom Friluftsfrämjandet i Ronneby är vi totalt 27 stycken ledare fördelade på våra olika grenar. 

REKRYTERA  LEDARE 

Vårt mål är att rekrytera 1 ledare under 2020 till MTB. 

Det kommer vi att göra genom att söka upp medlemmar som har det intresset samt genom riktad annonsering. 

UTVECKLA OCH BEHÅLLA VÅRA LEDARE (OCH FÖRTROENDEVALDA) 

Varje år utbildar vi ett par ledare till våra olika verksamheter. Ledare är nyckeln i vår verksamhet och som vi vill 

behålla och utveckla. För att vi ska kunna fortsätta ha ett stort utbud av friluftsaktiviteter är det viktigt att vi 

visar våra ledare och förtroendevalda hur viktiga de är för Friluftsfrämjandet och får dem att känna sedda och 

att allt jobb som de gör är viktigt. Utan våra ledare kan vi inte bedriva ledarledda aktiviteter som är kärnan i vår 

verksamhet.  

Samma sak gäller även de förtroendevalda som driver den lokala styrelsen. Vi vill skapa en attraktiv anledning 

för dem att fortsätta göra det viktiga jobb som de gör.  

Att vara ideellt aktiv är ett ärofyllt uppdrag och något att vara stolt över. Men samtidigt är det uppdrag som 

konkurrera med familj, jobb och ”egen tid”. Vi jobbar för att Friluftsfrämjandet ska vara en organisation där 

man känner en stolthet att tillhöra och få vara ledare och förtroendevald. Där man både bidrar med tid, 

kunskap och engagemang men också får massor tillbaka, både i termer av utveckling/kunskap, uppskattning 

och konkreta förmåner. 

Under 2020 vill har vi som mål att:  

 Nå totalt 30 st (2019: 27 st.) ledare som kan leda fler deltagare och aktiviteter 

Vi kommer att arbeta med att utveckla, aktivera och behålla våra ledare genom att: 

 Vi kommer att utbilda. 

 Vi kommer att arbeta för att aktivera passiva ledare genom att kontakta dem. 

 Vi kommer att uppmärksamma våra ledares insatser genom att ordna trivselaktiviteter. 

 Vi kommer att stötta våra förtroendevalda genom att ordna trivselaktiviteter. 
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VÅRA MEDLEMMAR 

Deltagande i våra aktiviteter är det som leder till folkhälsa och livsglädje och är den viktigaste anledningen till 

att man är medlem i Friluftsfrämjandet. Det finns en tydlig trend i att vi lyckas med Barn, tipspromenader, 

kajak och skridsko, men vi har svårare med att locka till vandring på Blekingeleden. 

Inom Friluftsfrämjandet i Ronneby är vi totalt 406 medlemmar.  

 De flesta medlemmarna bor i orten Ronneby 

 De allra flesta är intresserade av  

o Barnverksamheten, inklusive skridskoskola 

o Kajak 

o Långfärdsskridsko 

 Utöver aktiva medlemmar så engagerar vi 100-150 personer som promenerar ca 9 gånger per år på 

våra öppna aktiviteter 

REKRYTERA, AKTIVERA OCH BEHÅLLA 

Vi vill bli fler inom Friluftsfrämjandet i Ronneby. Fler medlemmar som är aktiva i våra aktiviteter och i 

föreningen ger många positiva effekter, det ger bland annat att fler deltar i aktiviteter (och därmed möjlighet 

att utöka aktivitetsutbudet), fler ambassadörer för Friluftsfrämjandet – en starkare röst både lokalt och 

nationellt, rekryteringsbas för ledare och förtroendevalda, och det stärker vår ekonomi genom 

deltagaravgifter, medlemsavgifter och bidrag.  

Vårt mål för 2020 är att bibehålla de drygt 400 medlemmar vi hade 2019. Under 2019 såg vi en fantastisk 

ökning av antalet medlemmar. För 2020 skall vi verka för att våra befintliga medlemmar stannar kvar i 

föreningen genom att fortsätta hålla en hög kvalitet på aktiviteterna och genom att vara lyhörda för 

medlemmarnas önskemål. 

Totalt skall vi vara minst 406 medlemmar den 30/9 2020 (2019: 406) 

För att lyckas med detta är det fortsatt viktigt att vi är välkomnande mot nya medlemmar och syns vid olika 

sammanhang och aktiviteter där vi har stor möjlighet att rekrytera 

PROJEKT – VÅR UTVECKLINGSVERKSAMHET 

Friluftsfrämjandet i Ronneby arbetar med att utveckla alla våra verksamheter det gör vi tillsammans med 

näraliggande lokalavdelningar, Svenska Naturskyddsföreningen (SNF), Studiefrämjandet, Långfärdsskrinnarna i 

Sydöst (LSS) och Fredriksbergs BK.  

Våra övriga samarbeten är med: 

 Kommun - samarbete  

 Region Blekinge - samarbete 

 Förskola och skola – kanotuthyrning till skolor och förskolor 

 ”kompisar” i civilsamhället: tex Röda korset 

 Näringslivet – samarbete ”Hultalunken” 
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Vårt viktigaste ekonomiska styrverktyg är budget, inklusive resultat och balansräkning.  

Våra stora intäktskällor är: 

 Medlemsavgifter  

 Kommunala bidrag/landstingsbidrag 

 Samarbetet med Studiefrämjandet 

 Arrangemang /Hultalunken 

 Uthyrning av kanoter 

 

Vi kommer att använda vår ekonomiska kraft för att utbilda ledare och genom att ordna trivselarrangemang 

och även stötta barnverksamheten. 

ÖVERGRIPANDE PLANERING OCH MÖTEN 

ÅRSMÖTE 

Årsmötet hålls den 15 mars 2020 i Lugnevi, Ronneby. 

Syftet: Årsmötet är tillsammans lokalavdelningens högsta beslutande organ och en del av att säkerställa den 

demokratiska processen. Här utses styrelse och representation till regions och årsstämma.  
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STYRELSEMÖTEN 

Styrelsen genomför möten 8-10 gånger per år 

Styrelsen välkomnar tankar och idéer från ledare och medlemmar som kan kontakta oss via hemsidan eller 

genom att söka upp vem som helst av styrelsens medlemmar. 

Styrelsen för 2020 väljs på årsmötet 2020-03-15 

Kontaktdetaljer till styrelsen och övriga förtroendevalda hittar ni på: 

http://www.friluftsframjandet.se/ronneby/styrelse/  

ANDRA VIKTIGA FUNKTIONER 

 

Befattning Verksamhetsgren Namn 

Grenledare Barn 

Barnskridskoskola 

Hultalunken 

Kajak 

Kanotuthyrning 

Långfärdsskridskor 

Skidor 

Vandring 

Louise Bergenrup 

Anna Lövgren 

Ia Blomgren 

Greger Olsson 

Berth Anders Svensson 

Leif Nilsson 

Benget Ignell 

Åsa S. Sjölander 

Hemsidan  Gustav Bäcklund 

Miljöfrågor 

Gammalstorp 

 Bengt Ignell 

 

 

Vi ser fram emot ett spännande 2020 och hoppas att vi ses ute i friluftslivet!! 

http://www.friluftsframjandet.se/ronneby/styrelse/

